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Minden technikai információ az elvégzett kísérletek, a gyakorlati alkalmazás során tapasztalt tanulságok figyelembe vételével 
történt. Különböző technológiai körülményeknél, különböző feldolgozási feltételeknél az általános érvényességek, egyedi 
adatok és ajánlások eltérhetnek. Mivel az alkalmazást és a feldolgozási módszert nem ismerjük, a felhasználónak kell igazodni 
az adott körülményekhez. Javasoljuk, hogy végezzék el a megfelelő teszteket a termék alkalmazása előtt a mindenkori 
követelményekhez igazodva. A folyamatos technikai fejlődés végett a termék használati és alkalmazási változtatásának a jogát 
fenntartjuk. Ezzel a műszaki információval az előző előírások érvényüket vesztik. 

 

 

A DINITROL 4010 hőálló korrózióvédő bevonat, amely száradás után kemény átlátszó filmet 
képez. Az átlátszó film lehetővé teszi a fém felületének ellenőrzését (pl. látható gyártási 
szám). Tapad a gumi és műanyag alkatrészekre is mind alacsony, mind magas 
hőmérsékleten. Hőálló 200 oC-ig. 

 Motorvédelem (hőálló 200 oC-ig) 

 Magas hőmérsékleti ellenállás 

 Nagyon jó tapadás 

 Hosszú távú védelem 

Felhasználási terület: 

A DINITROL 4010 alkalmas magas hőnek kitett alkatrészek korrózió elleni védelmére, pl. 
motor, motorházak, stb. A DINITROL 4010 szinte minden lakkal kompatibilis (előzetes 
vizsgálat ajánlott). Kipufogócsonk kezelésére nem ajánlott! 

Alkalmazás: 

A kezelendő felület legyen száraz, zsír-, olaj- és pormentes. A szobahőmérsékleten lévő 
szóró flakont (16-20ºC) használat előtt alaposan fel kell rázni. A golyó fellazulása után még 2 
percig folytatni kell a rázást, hogy alaposan elkeveredjen az anyag. 
Kb. 25-30 cm távolságról, kereszt irányban kell szórni az anyagot a kezelendő felületre 2-3 
rétegben. Annak érdekében, hogy elkerülje a szórófej elzáródását, használat után fordítsa a 
flakont fejjel lefelé, és fújja ki a hajtógázt egy rövid ideig (1-2 mp). Hagyja az anyagot 
szobahőmérsékleten megszáradni. 
 
 
Az anyag dobozát óvni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől. 
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Műszaki adatok: 

Forma: aeroszol 

Szín: bézs áttetsző 

Szag: jellegzetes 

Bázis: gyanta/viasz keverék 

Film típusa: kemény, áttetsző 

Sűrűség (20°C): 0,89  g/cm3 

Lobbanáspont: < -20 oC 

Ajánlott nedves rétegvastagság: 200 µ 

Ajánlott száraz rétegvastagság: 30 – 40 µ 

Hőállóság: 200 oC 

Szárazanyag tartalom: 49% 

Hajtógáz: propán/bután 

Száradási idő: ~ 1 h 

Kiadósság: 2,5 – 3 m2/flakon 

Hatás az autólakkra: nincs 

Eltávolíthatóság: 
3 hónapig oldószerrel 

3 hónap után nem távolítható el 

Tárolás, felhasználás: hűvös, száraz helyen (+5 és +25oC között) 

Eltarthatóság: 24 hónap 

Kiszerelés: 500 ml spray 

Veszélyt jelző piktogramok: GHS02, GHS07, GHS08 

 

Egészségi és biztonsági adatok találhatók a termék biztonsági adatlapján és címkéjén. 


